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Marcin dotarł na miejsce, kiedy było już całkiem ciemno, ale o tej porze roku wcześnie 

zapada zmrok, a jakby nie dość było krótkiego dnia, wymyślono jeszcze czas zimowy, który 
wydatnie wydłuża i tak długie wieczory.  

Wokół stołu w jadalni siedziały dwie dorosłe osoby z gromadką dzieci. Rodzina Buchnia-
rzy zdawała się świecić przykładem. Wyglądali jak z prospektu reklamującego jakiejś potra-
wy spożywane przez zachwyconą, szczęśliwą rodzinę. Całkiem mylne wrażenie. 

Już po chwili Marcin był świadkiem kaprysów najmłodszego, czteroletniego Olgierda ob-
rażonego na o pięć lat starszą siostrę Paulinę. Czternastoletnia Rusłana wyglądała, jakby była 
obrażona na cały świat, a najstarszy z rodzeństwa Sebastian nie odrywał wzroku od talerza. 
Przy kolacji nie uczestniczyli rodzice, tylko służba, kucharka i ogrodnik. 

– Może pan zje z nami? – zaproponowała Natasza. 
– Proszę sobie nie przeszkadzać – odparł Marcin. – Zaczekam.  
Przeszedł do drugiej części pokoju, a właściwie rozległego holu, gdzie wszystkie meble 

niewiele wystawały ponad podłogę. Zapadł w niski fotel i pomyślał, nie wiedzieć dlaczego, że 
przy najmniejszej kontuzji niełatwo byłoby z niego wstać. Nie przyjechał tu jednak oceniać 
wygodę mebli. 

Po chwili dzieci się rozbiegły, ogrodnik wrócił do jakichś swoich obowiązków, których w 
zimie miał chyba niewiele, a Natasza przyniosła dwie szklanki herbaty, i nie pytając gościa o 
zdanie, postawiła je na niskim stoliku i usiadła po jego drugiej stronie. 

– Pani Agnisia pojechała do kosmetyczki, nie wiem, kiedy wróci – powiedziała ze śpiew-
nym akcentem. – A pan prezes, to jest chciałam powiedzieć pan poseł, zanocuje pewnie w 
Warszawie. 

– Długo tu pani pracuje? 
– Będzie z pięć lat z okładem. 
– A Szmit gdzie jest? 
– Z nim nigdy nic nie wiadomo. Taki kot, co to chodzi własnymi drogami. 
– Pamięta pani może, gdzie był w lecie zeszłego roku, kiedy zginął ten kloszard? 
– Kto? 
– Ten bezdomny. 
– A ten, co to Sebastiana podejrzewano? 
– Właśnie. 
– Był z całą rodziną nad morzem. W domu został tylko pan pre... poseł, Sebastian i ja. 
– A czy wówczas ktoś was może odwiedzał? 
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– Tak. Wtedy właśnie mąż pani Agnisi został posłem i zaczął przyjeżdżać ten nowy do-
radca.  

– Ktoś jeszcze? 
– Nie pamiętam. Wtedy to chyba nikt tu się nie kręcił, nie to co teraz. 
– Teraz dużo gości przyjeżdża. 
– Gości, to nie, ale kręcą się tu koło domu jacyś tacy czarni i kudłaci.  
– Jak to czarni? 
– Nie żeby skórę mieli czarną. Włosy. Wiem, ulicą ma prawo każdy chodzić, ale tacy 

dwaj, co tu łażą, wyglądają, jakby mieli jakie złe zamiary. 
Po rozmowie z Nataszą Marcin poprosił ogrodnika o rozmowę, z której też nic nie wyni-

kało. 
– Czy mógłbym zajrzeć do garażu? – spytał śledczy. 
Zbyt przystojny ogrodnik przyjrzał mu się uważnie. Milczał. 
– Nie mam nakazu rewizji – przyznał Marcin. 
– Proszę za mną. 
Garaż był wolno stojącym budynkiem na wprost bramy, ukrytym w zaroślach i pod wyso-

kim drzewem. Mógł pomieścić ze cztery samochody, ale w chwili obecnej był pusty. Przy 
przeciwległej od wjazdu ścianie znajdowały się małe kręcone schody prowadzące na podda-
sze. 

– Co tam jest? – spytał Marcin. 
– Pakamera Szmita. Ale ja nie mam do niej klucza. 
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